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Abstrakt 
Bakgrund: De första upplevelserna och åren inom yrket har visat sig vara betydande för 

sjuksköterskor. Yrkets huvudområde var omvårdnad, denna skulle utgå från vetenskaplig 

grund och yrkesrollen innefattade flera kärnkompetenser. Sjuksköterskestudenter uttryckte 

både förväntningar och farhågor inför den kommande yrkesstarten. Sjuksköterskans 

utveckling beskrevs utifrån Patricia Benners teori, där sjuksköterskan utvecklades från novis 

till expert. Syfte: Syftet var att belysa upplevelserna av att arbeta sina tre första år som 

sjuksköterska. Metod: Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt som omfattade fjorton 

kvalitativa studier, två kvantitativa studier och en studie med mixad metod. Resultat: 

Resultatet utmynnade i tre huvudteman: en överraskande start, betydelsen av en stödjande 

och tillåtande miljö samt betydelser av tid och erfarenhet. Diskussion: Sjuksköterskorna 

upplevde sig inte vara så förberedda inför yrket som de först trott. Mentorer och tillräckligt 

med stöd var grundläggande för sjuksköterskornas utveckling. Vikten av att passa in 

betonades. Att inte våga ställa frågor kunde äventyra patientsäkerheten. Med tid och 

erfarenhet utvecklades sjuksköterskornas förmågor och självförtroende. Slutsats: 

Tillgängligheten av stöd och tillhörighet var av stor betydelse för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskeprofessionen upplevdes utmanande men erfarenheten och tryggheten ökade 

med tiden. Med insikt i detta kunde det kännas lättare för den nya sjuksköterskan att ta sina 

första steg in i sjuksköterskeprofessionen. 

Nyckelord: litteraturöversikt, novis, nyutexaminerad sjuksköterska, omvårdnad.  
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Introduktion 

De första upplevelserna och de första åren inom yrket har visat sig vara betydande för 

sjuksköterskor (Scott, Keehner Engelke och Swanson, 2008). Var femte sjuksköterska visar 

starka intentioner att lämna yrket under de fem första åren som yrkesverksam (Rudman, 

Gustavsson & Hultell, 2014). Samtidigt minskar andelen legitimerade sjuksköterskor i 

förhållande till befolkningen och efterfrågan överstiger tillgången för grundutbildade 

sjuksköterskor i Sverige (Socialstyrelsen, 2017).  

Bakgrund 

Sjuksköterskeprofession och legitimation 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att sjuksköterskeyrket tillhör en profession, 

vilket innebär att det krävs en legitimation för yrkesutövningen. Sjuksköterskan ska bland 

annat kunna planera, leda och samordna vård- och hälsoarbetet och förstå vilken betydelse 

sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har (Högskoleförordningen [HF], SFS 

1993:100, bilaga 2). Sjuksköterskan ska ha förmåga i att identifiera vårdbehov, upprätta 

omvårdnadsplan och ge behandling, både enskilt och i samverkan med patient och 

närstående. Hen ska vidare kunna ta initiativ till att förbättra och kvalitetssäkra arbetet samt 

kunna bidra till utveckling av yrket. Sjuksköterskan behöver också kunna visa 

självkännedom och kunna identifiera egna kunskapsbehov samt hela tiden utveckla sin 

kompetens (Högskoleförordningen [HF], SFS 1993:100, bilaga 2). 

 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad där patientens hälsa och 

välbefinnande ska vara i fokus under hela vårdförloppet (Saintsing, Gibson & Pennington, 

2011). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) omfattas omvårdnaden dels av det 

vetenskapliga kunskapsområdet och dels det patientnära arbetet. Det är den legitimerade 

sjuksköterskan som ska leda och ansvara för omvårdnadsarbetet. Den legitimerade 

sjuksköterskan förväntas att självständigt ta ansvar för kliniska beslut som förbättrar 

människors hälsa och livskvalitet genom hela livet. Sjuksköterskan ska kunna se på 

patientens situation med ett helhetsperspektiv och behöver ha kunskap om komplexa behov 

som kan uppstå, såväl kroppsliga som andliga och kulturella. Goodare (2017) beskriver hur 
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sjuksköterskan på ett djupare plan skall kunna ge bra och effektiv vård. Duchscher (2009) 

beskriver att sjuksköterskan behöver kunna skapa interpersonella relationer och vara 

ödmjuk med patienterna. Emotionellt engagemang från sjuksköterskan är en förutsättning 

för bra vård. Sjuksköterskan behöver kunna visa förståelse för varje patients tillstånd och på 

så sätt kunna minska lidande och besvär som kommer med dessa tillstånd. Sjuksköterskan 

måste därför kunna handla intuitivt för att kunna lösa problem och samtidigt behålla fokus 

på sin patient. Enligt Berlin (2010) omfattar sjuksköterskans ansvarsområde att ha en 

helhetssyn över omvårdnaden och att kunna planera, strukturera och följa upp arbetet. 

Sjuksköterskan fungerar ofta som ett språkrör dels mellan olika professioner och dels mellan 

patient och vårdteam vilket gör att kommunikation utgör en viktig del i kompetensen. 

Furåker (2009) redogör att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder bland annat omfattar 

förberedelser inför behandling och operation, sårvård, läkemedelshantering, injektion, 

provtagning, rapportering och dokumentation. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

beskriver att sjuksköterskans roll innefattar flera olika kärnkompetenser bland annat 

personcentrerad vård vilket innebär att sjuksköterskan i sitt arbete ska utgå från patientens 

och de närståendes unika behov. Övriga kärnkompetenser består av samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård, informatik, 

ledarskap och pedagogik. 

 

Sjuksköterskestudentens förväntningar på yrket 

Heslop, McIntyre och Ives (2001) genomförde en studie med fokus på 

sjuksköterskestudenternas förväntningar inför deras kommande yrkesroll. Generellt sett var 

studenterna positiva och optimistiska inför sin examen, de flesta förväntade sig att kunna ta 

sig an den nya rollen som sjuksköterska utan större svårigheter. Förväntningar fanns även 

på stöd och handledning samt regelbunden feedback från kollegor under 

övergångsperioden från student till legitimerad sjuksköterska. Att uppfattas som lyckad, 

kompetent och pålitlig ansågs ha stor betydelse för studenterna. Även Högman, Gustavsson, 

Frögéli och Rudman (2017) har studerat sjuksköterskestudenters förväntningar inför att 

börja arbeta. De beskriver att studenterna bland annat såg fram emot personlig utveckling 

och att kunna känna sig kompetenta samt att få tillgång till socialt stöd på arbetsplatsen. 

Studenterna såg inte fram emot en arbetsmiljö fylld av stress eller de konsekvenser stress 
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kunde leda till. Ytterligare farhågor var otillräckliga organisatoriska förutsättningar, 

framförallt hög arbetsbelastning i form av stort ansvar, överbeläggningar på avdelningar, att 

behöva arbeta övertid, att inte få någon semester och tvingas hoppa över raster. En 

otillräcklig organisation gav också oron att inte få det stöd som behövdes i början eller att 

inte få en tillräcklig introduktionsperiod. Vidare kände studenterna oro inför att inte ha 

tillräcklig kompetens och att inte känna klarhet i sin roll som ny på arbetet eller att inte bli 

värdesatta av kollegor och arbetsledning. Oron över att inte vara kompetent nog tog sig 

bland annat uttryck i att studenterna hade prestationsångest och var rädda för de allvarliga 

konsekvenser misstag kunde leda till. I studien av Heslop et al. (2001) uttryckte vissa 

studenter oro inför heltids- och skiftarbete samt utmaningar som effektivitet och tidsåtgång, 

prioritering, arbetsbelastning samt interaktion med läkare. Högman et al. (2017) beskriver 

att studenterna uttryckte oron över heltids- och skiftarbete genom att arbetstiderna skulle 

kunna ge dem mindre möjligheter att själva styra över sin fritid och ge dem mindre tid med 

familjen.  

 

Teoretisk anknytning 

Patricia Benner (1993, s. 32-50) beskriver Dreyfusmodellen för förvärvande av 

omvårdnadsrelaterade färdigheter i fem stadier. De olika stadierna beskriver 

sjuksköterskans personliga utveckling i den kliniska verksamheten där sjuksköterskan 

genom förvärvande av erfarenheter utvecklas från novis till expert. Novis, som är det första 

stadiet innebär att sjuksköterskan är nybörjare utan erfarenheter av situationer som 

uppträder i arbetsvardagen. Novisen behöver regler och riktlinjer som vägleder handlande 

samt möjlighet till utveckling av färdigheter i den kliniska verksamheten som skapar 

erfarenheter. Det andra stadiet är avancerad nybörjare, under detta stadie klarar 

sjuksköterskan nästan av att genomföra godkända prestationer. Varken novisen eller den 

avancerade nybörjaren klarar av att uppfatta hela situationer, då de har fullt upp att 

koncentrera sig och minnas regler de fått lära sig. Den avancerade nybörjaren behöver hjälp 

med prioriteringar. Kompetent som är det tredje stadiet innebär att sjuksköterskan 

behärskar situationer, hanterar oförutsedda händelser samt kan planera och följa upp 

långsiktiga mål. En sjuksköterska som arbetat med liknande arbetsuppgifter under två till 

tre år är typfallet för detta stadie. Det fjärde stadiet är skicklig, här tolkar sjuksköterskan 
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situationer som helhet. Den som nått detta stadium har lättare för att fatta beslut och kan 

genom sina tidigare erfarenheter lära sig att förutspå kommande situationer. Det sista 

stadiet är expert. En sjuksköterska på detta stadie kan utifrån sina gedigna erfarenheter 

handla fritt samt intuitivt uppfatta situationer och problem direkt utan att behöva lägga tid 

på att överväga alla möjliga alternativ. Experter kan framgångsrikt lösa kliniskt 

komplicerade situationer (Benner, 1993, s. 32-50). 

Problemformulering  

Att börja arbeta som sjuksköterska innebär både ett stort ansvar och en känsla av nyvunnen 

frihet. Som ny inom professionen kan det vara svårt att veta vilka utmaningar som väntar 

och vad som krävs för att klara av dessa. Dagens arbetsmarknad för grundutbildade 

sjuksköterskor är god, det finns gott om jobb att söka vilket även kan innebära personalbrist 

och därmed en pressad arbetsmiljö. Denna litteraturöversikt skall belysa upplevelserna av 

att arbeta sina tre första år som sjuksköterska. Resultatet hoppas kunna bidra till 

sjuksköterskestudenters förberedelse och ge insikt i yrket, vilket i sin tur kan skapa trygghet 

och mer kunskap inför det kommande arbetet inom sjuksköterskeprofessionen. 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelserna av att arbeta sina tre första år som sjuksköterska. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Att göra en litteraturöversikt innebär enligt 

Segesten (2017, s. 108) att kunskapsläget kartläggs inom ett specifikt område. En 

litteraturöversikt kan innefatta både kvantitativ och kvalitativ forskning. Enligt Polit och 

Beck (2016[2017], s. 88) genomförs en litteraturöversikt bland annat i syfte för att bidra till 

eventuella luckor i aktuell forskning. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier grundade på syftet till föreliggande litteraturöversikt 

användes. Studierna skulle utgå från grundutbildade sjuksköterskors perspektiv på hur det 

är att arbeta de tre första åren inom slutenvård. Studierna skulle vara publicerade i 

vetenskapligt granskade tidskrifter med etiska krav alternativt föra ett tydligt etiskt 

resonemang. För att uppnå ett trovärdigt resultat inkluderades endast artiklar med 

medelhög till hög kvalitet. Endast studier skrivna på engelska och som var publicerade 

mellan år 2003-2018 inkluderades. Reviewartiklar samt studier som inkluderar 

sjuksköterskor som arbetat mer än tre år exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Sökorden har valts ut för att svara till studiens syfte. Sökord som kombinerats i CINAHL 

genom CINAHL Headings är "New Graduate Nurses”, "Work Experiences, "Nursing Role" 

och "Job Experience". I Pubmed har MeSH-termerna "Nurse's Role" och "Attitude" används. 

Därtill har fritextsökningar på fraserna new graduate nurses, experience gjorts. I PsycInfo 

har fritextsökningar på fraserna new graduate nurses, experience samt work experience och 

new* grad* nurs* kombinerats. Begränsningarna som användes var: publiceringsdatum 

mellan år 2003–2018 och engelska som språk. I CINAHL och PsycInfo användes även peer 

reviewed som begränsning. Gällande PubMed så användes databasen UlrichsWeb för att 

granska om artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Manuella sökningar har 

gjorts för att komplettera sökningarna i databaser. Booleska söktermer med operatorerna 

AND och OR har använts. Sökkombinationerna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1  

Översikt av litteratursökning 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2* 

Urval 

3* 

Urval 

4* 

Cinahl 

180917 

(MH "New Graduate Nurses") 

AND ((MH "Job Experience") 

OR (MH "Work Experiences"))   

English 

language, 

Peer 

reviewed 

2003-2018 

172 172 116 26 9 

Cinahl 

180917 

(MH "Nursing Role") AND (MH 

"New Graduate Nurses") 

English 

language, 

Peer 

reviewed 

2003-2018 

107 107 70 19 2 

**3 

PubMed 

180917 

"Nurse's Role"[Mesh] AND 

"Attitude"[Mesh] AND "new* 

graduate* nurs*" 

English 

language, 

2003-2018 

179 179 66 10 1 

**2 

PubMed 

180917 

"new graduate nurses" AND 

experience 

English 

language 

2003-2018 

27 27 23 16 2 

**3 

PsycInfo 

180918 

"new graduate nurses" AND 

experience 

English 

language, 

Peer 

reviewed 

2003-2018 

62 62 36 9 1 

**3 

PsycInfo 

180918 

(new* grad* nurs*) AND 

(experience of work) 

English 

language, 

Peer 

reviewed 

2003-2018 

150 150 76 11 1 

**2 

Manuell 

sökning 

180918 

      1 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. **Antal dubbletter.  

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet av studier som ingår i denna litteraturöversikt har gjorts under flera steg. Först 

lästes artiklarnas titel. Artiklar med relevant titel valdes vidare till kritisk läsning av 

abstrakt. De artiklar som bedömdes ha koppling till syftet valdes vidare för läsning och 

utvärdering, därefter granskades kvaliteten av de valda studierna. Beställningsartiklar som 

svarade mot syftet har inkluderats för att inte missa relevanta artiklar. Studiernas relevans 
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bedömdes utifrån om de kunde ge svar på syftet i litteraturöversikten. Kvalitetsgranskning 

genomfördes utifrån Fribergs granskningsfrågor för kvalitativa studier respektive 

kvantitativa studier (Friberg, 2017, bilaga 3, s. 187 - 188). Vid användandet av 

granskningsfrågorna ställdes krav på att problemformulering, syfte, metod, analys, etiskt 

resonemang, resultat och diskussion fanns med och redovisades tillfredsställande för att 

studierna skulle uppnå medelhög kvalitet. För att nå hög kvalitet krävdes det att studierna 

redovisats så utförligt att replikerbarhet var möjlig. Utvalda artiklar till resultatet 

sammanställdes i en artikelöversikt. Se bilaga 1, tabell 2. 

 

Analys 

Studierna har analyserats med hjälp av Fribergs steg för allmän litteraturöversikt (Friberg, 

2017, s. 148-150). Efter genomförd granskning och urvalsprocess tilldelades artiklarna 

nummer för att lättare kunna skilja dem åt. För att förstå sammanhang och innehåll lästes 

artiklarna flera gånger som en början i processen, sedan sammanfattades artiklarna i text 

som vidare användes som stöd under analysarbetet. Till en början studerades artiklarna 

enskilt för att sedan gemensamt diskutera artiklarnas innehåll för att reda ut eventuella 

frågetecken samt få fler perspektiv på innehållet. För att strukturera materialet och få en 

översikt över alla studier skapades en artikelöversikt. Se bilaga 1, tabell 2. I tabellen 

presenterades syfte, metod och resultat väldigt kortfattat. Därefter identifierades likheter 

och skillnader mellan de valda artiklarnas teoretiska utgångspunkter, metoder, analyser och 

syften. När detta identifierats och det som karaktäriserar varje studie tagits fram så söktes 

likheter och skillnader i studiernas resultat. Det var resultatens skillnader och likheter som 

var intressanta vid skapandet av litteraturöversikten. Meningsbärande delar i artiklarnas 

resultat färgmarkerades och delades upp i preliminära teman enskilt. En gemensam 

genomgång av preliminära teman utmynnade i en syntetisering där resultatet 

sammanställdes i slutliga huvudteman.  
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Etiska överväganden 

Alla studier som ingick i denna litteraturöversikt har fört ett etiskt resonemang alternativt 

publicerats i tidskrifter med etiska krav på artiklarna. Noggrann översättning av studierna 

har genomförts för att bibehålla kärnan i resultatet. Det har funnits en strävan efter att lägga 

egna värderingar och förutfattade meningar åt sidan för att inte förvanska resultatet. 

Samtliga artiklar har bearbetats både enskilt och gemensamt. Norstedts lexikon användes 

vid översättningen av artiklarna. Citat översattes inte till svenska för att undvika 

feltolkningar. 

Resultat 

Resultatet baseras på sjutton artiklar varav fjorton kvalitativa studier, två kvantitativa 

studier och en studie med mixad metod. Studierna är utförda i Australien (n=3), Irland 

(n=1), Kanada (n=3), Norge (n=2), Sverige (n=2), Thailand (n=1) och USA (n=5). Resultatet 

presenteras i form av tre huvudteman: en överraskande start, betydelsen av en stödjande 

och tillåtande miljö samt betydelser av tid och erfarenhet.  

En överraskande start 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig stolta över att ha avslutat studierna och fått 

sin första anställning som legitimerade sjuksköterskor, men de var också rädda och nervösa 

när de började arbeta (Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007). De uppfattade sig själva som 

förberedda inför rollen som legitimerade, kort efter att ha påbörjat anställningen märkte de 

dock att det fanns väsentliga delar i arbetet som de inte var förberedda på (Kelly & Ahern, 

2008; Odland, Sneltvedt & Sörlie, 2014; Rhéaume, Clément, LeBel & Robichaud, 2011). 

 

Sjuksköterskorna insåg snabbt de många ideologiska och praktiska skillnader som fanns 

mellan att vara studenter och yrkesverksamma. Den största praktiska skillnaden var 

arbetsbördan och tidsplaneringen (Delaney, 2003). Känslan av att inte vara tillräckligt 

förberedd för sjuksköterskeprofessionen var stressande (Clark & Springer, 2012; Rhéaume et 

al., 2011). Tidsbristen gällande patientutbildning och patientsamtal var också en stor 

skillnad mot hur det var som student (Kelly & Ahern, 2008; O’Shea & Kelly, 2007; Pinchera, 

2012; Rhéaume et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att de teoretiska studierna ibland 
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var omöjliga att koppla till det kliniska arbetet. Studierna hade fokuserat på hur arbetet 

borde gå till och inte på hur det faktiskt såg ut i verkligheten. En sjuksköterska beskrev det 

som en avsaknad i nödvändig expertis för att kunna arbeta på ett skickligt och säkert sätt 

(Pennbrandt, Skyvell Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013). Odland et al. (2014) bekräftade 

klyftan mellan den idealistiska studietiden och det verkliga arbetet. Sjuksköterskorna 

berättade att det var skrämmande att vara oerfaren i en krävande och hektisk yrkesroll, 

jämfört med den mer idealistiska och målinriktade studietiden. De upplevde att effektiv 

ekonomi hade högsta prioritet på arbetsplatsen vilket studierna inte förberett dem på. 

Följande citat visar ett exempel på detta:  

 

All ideals and everything we built on to be a good nurse we try to keep up, but this is very 

difficult to carry out in the practical world. We do a lot of medical work. All the time since I 

graduated I have been looking forward to practice good holistic nursing care, but it is not like 

that. Economy is the ruling priority. Nothing is said about the quality of work we do, and 

nothing is said about giving Care, but a lot is said about doing the work in shorter time. 

(Odland et al., 2014, s. 540) 

 

När personalbrist rådde och de mer erfarna sjuksköterskorna hade tidsbrist fick en del 

arbetsuppgifter göras på ett improviserat och snabbt sätt. En av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna beskrev det som att få lära sig mycket men kanske inte alltid få lära sig rätt 

på grund av tidsbrist (Odland et al., 2014). Under de sex första månaderna som legitimerade 

upplevde de att mer erfarna sjuksköterskorna kunde vara medvetet elaka eller hånfulla mot 

dem vilket inte hade märkts av under tiden som studenter (Kelly & Ahern, 2008). 

 

Att bära ansvar beskrevs som den mest framträdande skillnaden mellan att vara student och 

legitimerad sjuksköterska. Trots att sista delen av studierna varit förberedande inför 

yrkesrollen upplevdes ansvaret som ett plötsligt och stort steg att ta. Särskilt betungande 

kändes ansvaret när det gällde att vara teamledare på avdelningen eller att vara ensam 

sjuksköterska i tjänst (Rhéaume et al., 2011; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008).  

 

Efter en tids anställning rapporterade majoriteten av sjuksköterskorna att de inte varit 

förberedda för det verkliga ansvaret (Kelly & Ahern, 2008; Pinchera, 2012; Wangensteen et 

al., 2008). De förklarade att de inte fått erfarenheten av känna sig helt ansvariga som 
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studenter, det fanns alltid en handledare som tog det fulla ansvaret (Kelly & Ahern, 2008; 

Odland et al., 2014; Wangensteen et al., 2008). Emellertid kunde en del sjuksköterskor 

berätta att det inte går att förbereda sig fullt ut inför yrkesrollen och det ansvar den medför. 

De beskrev vidare att det inte går att till fullo förstå hur det är att verkligen arbeta som 

sjuksköterska innan arbetet utförts på riktigt (Kelly & Ahern, 2008; Pinchera, 2012). 

 

En överväldigande upplevelse av ansvar för de nyutexaminerade sjuksköterskorna uppstod 

när många av de erfarna sjuksköterskorna var lediga eller på sjukfrånvaro och 

sjuksköterskor från andra avdelningar kom in för att vikariera. Då var det de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas ansvar att se till att allt fungerade på avdelningen. De 

tvingades ta ansvar för alla arbetsuppgifter såväl som att vara gruppledare (Odland et al., 

2014). Vid kvälls- och nattarbete var endast en sjuksköterska i tjänst vilket gjorde att känslan 

av ansvar upplevdes extra påtaglig. Att arbeta dagskift upplevdes därför tryggare, trots ett 

högre tempo och fler arbetsuppgifter under dagen (Wangensteen et al., 2008). Ansvaret för 

kritiskt sjuka patienter i deras egen ålder upplevdes som särskilt betungande (Odland et al., 

2014).  

 

Ansvaret i att handleda nya studenter och annan personal var även det ett obekant område 

för de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Parker, Giles, Lantry & McMillan, 2014; Rhéaume 

et al., 2011). Att bli tilldelade studenter vid en tidpunkt då sjuksköterskorna själva försökte 

komma underfund med sin roll var problematiskt och stressfyllt. En sjuksköterska 

redogjorde för att hen inte kände sig kvalificerad nog att handleda studenter trots att det var 

trivsamt att få arbeta med dem (O’Shea & Kelly, 2007). Delegering av arbetsuppgifter var 

också ett ansträngande ansvarsområde i början av karriären (Martin & Wilson, 2011; 

Pinchera, 2012; Wangensteen et al., 2008).  

 

O’Shea och Kelly (2007) skildrade i sin studie att alla sjuksköterskorna vågade fråga om 

hjälp i situationer de inte var förberedda på. De visade också prov på att ta reda på 

information själva genom att använda sig av avdelningens skrivna riktlinjer. Parker et al. 

(2014) kunde i sin tur beskriva att sjuksköterskorna inte var rädda att ställa frågor men de 

upplevde svårigheter när de försökte ta hjälp av arbetsbeskrivningar. Om beskrivningarna 
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överhuvudtaget fanns nedskrivna så var de sällan uppdaterade. Vikten av uppdaterade 

arbetsbeskrivningar belystes också i studien av Wangensteen et al. (2008). Clark och 

Springer (2012) belyste svårigheten för sjuksköterskorna att hitta och få tillgång till 

livsviktiga riktlinjer och arbetsbeskrivningar. Andra organisatoriska hinder i deras vardag 

var onödigt pappersarbete, försenade arbetsscheman och ineffektiva system för att bedöma 

patienternas omvårdnadsbehov (Clark & Springer, 2012). Svårigheter upplevdes i att veta 

vilken läkare eller sjuksköterska som skulle kontaktas vid olika tillfällen (Delaney, 2003; 

O’Shea & Kelly, 2007).  Att inte veta hur dietister eller fysioterapeuter skulle kontaktas, hur 

beställningar från apoteket genomfördes eller hur provtagningar skulle bokas var 

problematiskt för alla deltagare (O’Shea & Kelly, 2007). För mycket tid gick åt till att 

kontakta andra inom sjukvården, vara upptagen i telefonsamtal och delta vid 

vårdplaneringar (Pennbrandt et al., 2013).  

 

Att hantera olika situationer som sjuksköterskorna aldrig stött på förut kunde vara 

påfrestande (Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007; Odland et al., 2014; Pennbrandt et al., 

2013; Pinchera, 2012; Rhéaume et al., 2011). Exempel på detta kunde vara att administrera 

läkemedel utan övervakning. En sjuksköterska löste stressen i detta genom att kontrollera 

med andra att hen gjort rätt tills hen kände sig kompetent nog att utföra 

läkemedelsadministrationen helt på egen hand (O’Shea & Kelly, 2007). Andra exempel på 

nya emotionellt svåra arbetsuppgifter var att vårda döende patienter och att ta hand om 

avlidna patienter (Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007; Pinchera, 2012). Ytterligare en ny 

uppgift för många sjuksköterskor var att arbeta närmare läkare. När de startade sin 

anställning fick de läkarordinationer som de tidigare aldrig utfört vilket till en början var 

svårt att hantera (Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007; Pennbrandt et al., 2013).  

 

Många sjuksköterskor nämnde att hög arbetsbelastning påverkade deras möjlighet till att 

arbeta patientsäkert. Att avdelningarna var underbemannade upplevdes som ett långvarigt 

problem (Regan et al., 2017; Rhéaume et al., 2011). Arbetsbelastningen och tidspressen gav 

en känsla av kaos och tiden som behövdes för eftertanke saknades (Clark & Springer, 2012). 

En sjuksköterska beskrev det som: 
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One evening, I had four admissions come in, and I was up to six patients. It was like, boom, 

one admission came in, and then another, and I had two that just came from the recovery 

room. No matter what I did I couldn’t keep up, and I kept trying and trying, but there were 

more things I had to do, more and more, and I was overwhelmed. I thought I am so 

disorganized, why can’t I keep up, will I ever get this? (Delaney, 2003, s. 440) 

 

Sjuksköterskorna vittnade om svårigheter att bibehålla en balans mellan yrkes- och privatliv. 

Många upplevde att de blev isolerade på grund av skiftarbete, plötsliga schemaändringar, 

att tvingas arbeta övertid samt helgarbete. På grund av detta missade de händelser i 

privatlivet som var viktiga för dem, såsom familjetillställningar (Pennbrandt et al., 2013; 

Rhéaume et al., 2011). Några av sjuksköterskorna trodde sig ha förstått vilken påverkan 

schemaläggningen skulle ha på deras privatliv men de insåg att de inte hade insett den fulla 

omfattningen av situationen. Många kände skuldkänslor över att neka till arbetsgivarens 

förfrågningar om att arbeta övertid. De konstanta telefonsamtalen från arbetsgivaren 

upplevdes inkräkta på privatlivet. Pressen att arbeta övertid resulterade i uppgivenhet och 

bitterhet hos sjuksköterskorna (Rhéaume et al., 2011). Den första tiden i den nya 

professionen krävde mycket mental energi eftersom sjuksköterskornas tankar upptogs av 

arbetsrelaterade frågor, till och med när de var lediga. Detta upplevdes inkräkta på 

privatlivet. Det krävande arbetet väckte oro inför hur sjuksköterskorna skulle hinna ta hand 

om sina egna barn (Lilja Andersson & Edberg, 2010).  

 

Betydelsen av en stödjande och tillåtande miljö 

Att få arbeta med en stödjande mentor upplevdes tillfredsställande som nyutexaminerad 

sjuksköterska (Clark & Springer, 2012; Lilja Anderson & Edberg, 2010; Regan et al., 2017). 

Mentorn var en viktig del i att skapa en positiv upplevelse av transitionen från student till 

legitimerad sjuksköterska. En mentor som skapade en känsla av gemenskap gjorde att 

sjuksköterskorna vågade ställa frågor utan att skämmas (Regan et al., 2017; Zinsmeister & 

Schafer, 2009). 90 % av 406 sjuksköterskor kände att mentorn underlättade övergången från 

student till legitimerad sjuksköterska (Spence Laschinger et al., 2016). I studien av 

Tanomlikhit och Kheawwan (2017) användes en Likertskala (där 1= strongly disagree och 4= 

strongly agree) för att undersöka sjuksköterskors självförtroende och välbefinnande. 

Sjuksköterskorna uppfattade mentorerna som de personer som hjälpte dem att utveckla 
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självförtroende (mean 3.43, SD 0.56) och gav dem uppmuntran (mean 3.45, SD 0.56). 

Sjuksköterskor som ofta tvingades byta mentor upplevde detta som mycket frustrerande och 

förvirrande (Delaney, 2008; Regan et al., 2017). Vidare beskrev sjuksköterskor i Delaneys 

(2008) studie att uppfattningen de fått av sina mentorer markant påverkade såväl deras egna 

tankar som progressionen inom yrket. Korrekta mentorer med mycket kunskap framkallade 

positiva känslor hos sjuksköterskorna. Å andra sidan åstadkom oerfarna och inkonsekventa 

mentorer negativa känslor. 

 

Att ha en ouppmärksam och frånvarande mentor upplevdes som väldigt stressande (Clark 

& Springer, 2012; Regan et al., 2017; Rhéaume et al., 2011). Sjuksköterskorna kände sig 

svikna när tidigare löften om stöd inte infriades (Parker et al., 2014; Wangensteen et al., 

2008). Kelly och Ahern (2008) beskrev att några sjuksköterskor upplevde att de fick mest 

stöd av andra nyutexaminerade vilket uttrycktes som “blind leading the blind” (s. 915). 21 % 

av 282 sjuksköterskor uppgav att de övervägande fick förlita sig på andra nyutexaminerade 

sjuksköterskor och undersköterskor (Parker et al., 2014).  

 

Chefsjuksköterskor som främjade en stödjande miljö under introduktionsperioden var högt 

värderade av sjuksköterskorna. Att ha en introduktionsperiod där tillräcklig tid gavs för 

inlärning av det nya arbetet var viktigt (Pennbrandt et al., 2013). Att fått genomgå en 

introduktionsperiod var högt uppskattat och upplevdes ge sjuksköterskorna en god grund 

till fortsatt arbete på egen hand (Delaney, 2003; Lilja Andersson & Edberg, 2010; Regan et al., 

2017; Zinsmeister & Schafer, 2009).  

 

Sjuksköterskorna påpekade vikten av medarbetare som bidrog till en stödjande och icke 

dömande arbetsmiljö (Pennbrandt et al., 2013; Pinchera, 2012; Regan et al., 2017; Rhéaume et 

al., 2011). Medarbetarnas attityd, stöd och förståelse för de nya sjuksköterskornas pågående 

kompetensutveckling påverkade atmosfären på avdelningen och den professionella 

utvecklingen hos dem. En viktig stödjande komponent var positiv feedback, i synnerhet den 

gällande den kliniska kompetensen och förmågan att klara av ansvar, vilket resulterade i 

ökat självförtroende och professionell utveckling. Ett omvänt förhållande med orimliga 

förväntningar hos medarbetare kunde leda till lägre självförtroende hos sjuksköterskorna 
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(Pennbrandt et al., 2013). Parker et al. (2014) visade att sjuksköterskorna skulle dragit nytta 

av mer konstruktiv feedback. Ofta var feedbacken de fick i form av att inga klagomål 

framfördes eller att inga större misstag gjorts. Frånvaro av feedback beskrevs av 

sjuksköterskorna i studien av Wangensteen et al. (2008) som negativt. Att inte veta om 

arbetet utförts korrekt var oroande. En sjuksköterska kom fram till att “negativ” feedback 

som gavs på ett ovänligt sätt föredrogs framför att inte få någon feedback alls. 

 

God kommunikation bland sjuksköterskor, läkare och annan personal upplevdes som 

fundamentalt för skapandet av en positiv teamkänsla. Att kunna tala om allt och ha ett 

öppet klimat tycktes underlätta lösningar av de problem som uppstod. En sjuksköterska 

uttryckte en önskan om att få lära sig att handskas med skvaller och smutskastning eftersom 

hen upplevde att det fanns grupperingar inom personalen på avdelningen, vilket gjorde att 

känslan av tillhörighet saknades (Clark & Springer, 2012). Liknande upplevelser av 

grupperingar framkom i Kelly och Aherns (2008) studie där sjuksköterskorna märkte av 

grupperingar där nyutexaminerade inte kände sig välkomna. Några av dem upplevde att de 

antingen blev ignorerade eller skarpt tillsagda av de erfarna sjuksköterskorna. “There are 

cliques of people who are definitely friends and new graduates are not included in all the 

secrets or the hidden policies and there is a whole socialisation process to conquer.” (Kelly & 

Ahern, 2008, s. 913). Sjuksköterskorna upplevde även problem i form av maktspel och 

hierarki bland personalen (Kelly & Ahern, 2008; Parker et al., 2014; Regan et al., 2017). 

Många upplevde en positiv arbetsmiljö där de blev behandlade med respekt, men desto fler 

rapporterade om minimalt stöd och de upplevde frekvent mobbning på arbetsplatsen under 

introduktionsåret (Parker et al., 2014; Pinchera, 2012). En sjuksköterska berättade om sina 

upplevelser: “They can be very territorial and instead of teaching the new grad, it becomes 

easier to pick on them for doing everything wrong. I´ve been bullied, told not to look up 

drugs...//…because I was wasting time.” (Parker et al., 2014, s. 153). Sjuksköterskorna 

upplevde även otrevligt beteende från läkare (Martin & Wilson, 2011).  

 

Att passa in var viktigt för sjuksköterskorna och socialiseringen in i avdelningskulturen var 

ytterligare en utmaning. Hur de blev mottagna av medarbetarna spelade stor känslomässig 

roll. Välkomnande och hjälpsamma medarbetare kändes tryggt och hjälpte sjuksköterskorna 
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att känna sig accepterade (Delaney, 2003; Martin & Wilson, 2011; Parker et al., 2014; 

Wangensteen et al., 2008). En sjuksköterska uttryckte betydelsen av arbetskollegorna i 

följande ordalag:' 

 

I should probably say that the patients bring me the most satisfaction, but honestly, I have to 

say that it’s the staff. They are so welcoming to new graduates. I feel like I matter, that I fit in, 

and part of the team. (Clark & Springer, 2012, s. e4) 

 

Redan innan sjuksköterskorna fick eget ansvar för det kliniska arbetet väcktes en oro över 

att inte passa in bland övrig personal. De intensifierade vikten av att passa in och bli 

accepterade av medarbetarna till den grad att det blev avgörande för deras kliniska 

framgång på avdelningen (Lilja Andersson & Edberg, 2010; Malouf & West, 2011). 

Sjuksköterskorna gjorde det klart att det var extremt viktigt för dem att etablera säkra och 

meningsfulla band med andra, särskilt för att öka deras självkänsla i sin yrkesroll (Malouf & 

West, 2011; Pinchera, 2012). 

 

Att arbeta i en stödjande miljö där det var tillåtet att ställa frågor var viktigt för att stärka det 

professionella självförtroendet (Pennbrandt et al., 2013; Zinsmeister & Schafer, 2009). Många 

sjuksköterskor nämnde att de inte ville verka dumma inför annan personal (Lilja Andersson 

& Edberg, 2010; Malouf & West, 2011; Pinchera, 2012). Att verka dum kunde i denna kontext 

enligt Malouf och West (2011) innefatta att vara omedveten om lokal social kunskap, att vara 

oinformerad om hur sjuksköterskorna utförde kliniska uppgifter eller att väcka oro inför att 

omvårdnaden de utförde kunde vara osäker. I vissa fall löste sjuksköterskorna sin osäkerhet 

genom egna förmågor hellre än att fråga andra, vilket kunde medföra inte alltid korrekta 

lösningar. Andra avstod helt och hållet från att ställa frågor när de började arbeta på en ny 

enhet vilket kunde äventyra patientsäkerheten och vara till skada för sjuksköterskornas 

egna lärande. En sjuksköterska uppfattade sjuksköterskor som allvetande människor medan 

hen såg sig själv som någon som visste mycket lite om den kliniska världen: 

 

I was always so scared. How will I manage? And I was always thinking “How come these 

nurses know everything?” Because when I started I didn’t know anything and I was feeling 

like I am the stupid one. I am stupid and people must be thinking “She’s so dumb”. (Malouf 

& West, 2011, s. 490) 
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Ett sätt att undkomma att uppfattas som dum var att vilseleda medarbetare genom att låtsas 

förstå termer. Istället för att fråga skrev sjuksköterskan ner det hen inte förstod och tog reda 

på svaret senare (Malouf & West, 2011). Förutom att gömma sin osäkerhet bakom en mask 

av falsk kompetens kunde de låtsas ha ett högt självförtroende inför medarbetarna (Lilja 

Andersson & Edberg, 2010). 

 

Betydelser av tid och erfarenhet  

Allt eftersom introduktionsperioden fortskred började sjuksköterskorna utveckla 

organisatoriska förmågor som hjälpte dem utvecklas (Delaney, 2003; Lilja Andersson & 

Edberg, 2010; O’Shea & Kelly, 2007). Det skapade känslor av ökat självförtroende och av att 

ha lyckats prestera. De lärde sig att saker ibland inte går enligt planering, oavsett hur 

organiserade de än försökte vara. Detta gav insikt i vikten av att prioritera om allt eftersom 

händelser uppstår (Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007). Prioriteringsförmågan gav 

sjuksköterskorna en trygghet i att vara nöjda med sina prestationer, även om de inte hann 

utföra alla uppgifter under en dag. De hade sett till att de mest nödvändiga uppgifterna 

utförts (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Med tiden började sjuksköterskorna känna sig mer 

bekväma i sin nya roll, vilket gjorde att arbetet kunde flyta på lite snabbare (Martin & 

Wilson, 2011).  

 

Självförtroendet hos sjuksköterskorna tenderade att öka med tiden (Delaney, 2003; Lilja 

Andersson & Edberg, 2010; Wangensteen et al., 2008; Zinsmeister & Schafer, 2009). I och 

med att självförtroendet ökade så skiftade de fokus från egna behov till patienternas behov 

(Lilja Andersson & Edberg, 2010). Efter knappt ett års tjänstgöring kände sjuksköterskorna 

sig nöjda med sina prestationer och den professionella utvecklingen. Att ha klarat av olika 

utmanande situationer kändes nödvändigt för utvecklingen i den professionella rollen. 

Känslan av att vara trygg i rutiner påverkade självförtroendet som sjuksköterska. En 

sjuksköterska beskrev känslan efter knappt ett års arbete jämfört med den första tiden:  

 

I am more relaxed now. I know the routines and I know when I have to carry out different 

activities. My day is organised and I am good at delegating. To delegate was difficult in the 
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beginning - I didn’t have an overview and I didn’t know my co-workers. But it’s better now. I 

know the co-workers and I know what to do. I have an overview. (Wangensteen et al., 2008, s. 

1881) 

 

När sjuksköterskorna kände att de hade kontroll över rutiner och uppgifter verkade de 

också börja kunna axla det nya ansvaret. Detta innebar att de kunde ta ansvar för 

omvårdnaden såväl som att ha modet att inte utföra uppgifter som inte ingick i deras 

ansvar. Istället kände de sig trygga i att delegera ansvar till andra. När sjuksköterskorna 

började känna sig trygga kom också självförtroendet att ta ansvar för specifika uppgifter på 

avdelningen som till exempel att driva det trycksårsförebyggande arbetet. Förtroendet som 

kom med sådana uppgifter stärkte sjuksköterskornas självförtroende ytterligare (Lilja 

Andersson & Edberg, 2010).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte en glädje över att ha valt sjuksköterskeprofessionen. De fann 

arbetet meningsfullt och kände att deras ansträngningar för att komma dit hade lönat sig 

(Pinchera, 2012). Känslan av att vara uppskattad och verkligen ha kunskap som kunde delas 

med patienterna och därmed göra skillnad i deras liv var värdefull för sjuksköterskorna 

(Clark & Springer, 2012; O’Shea & Kelly, 2007; Pinchera, 2012). 

 

Värdet av omvårdnadsarbetet och yrkesrollen stod klart för sjuksköterskorna (Delaney, 

2003; Zinsmeister & Schafer, 2009). Trots att stress uttrycktes enstämmigt var det inte något 

som fördunklade deltagarnas uppfattning om vilken stark effekt deras arbete hade på både 

dem själva och deras patienter:  

 

“I think a lot of jobs are physical and mental, but nursing is especially emotional. We interact 

with people in the most difficult times of their lives. What we say and do can make a huge 

difference. When I’m able to catch something before it becomes a problem or say something 

that helps, I know I’ve made an important difference for my patients. Nursing was the best 

choice for me; I know I’m in the right place.” (Delaney, 2003, s. 441) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017, s. 129) är ökad förståelse det yttersta målet inom kvalitativ forskning. 

Eftersom litteraturöversikten omfattar sjuksköterskors upplevelser ses den övervägande 

delen kvalitativa studier som en fördel. Litteraturöversikten innefattar även kvantitativa 

studier och en studie av mixad metod. På så sätt förbättras generaliserbarheten och 

resultatet berikas eftersom kvantitativa studier bidrar med empiriska bevis och de 

kvalitativa med beskrivningar. Detta styrks av Polit och Beck (2017[2016], s. 178) som menar 

att kvalitativa och kvantitativa studier kompletterar varandra. 

 

Valda databaser för artikelsökningarna rekommenderas som användbara av Polit och Beck 

(2017[2016], s. 92). En styrka i arbetet är att ämnesordlistor och tesaurusar använts. Östlundh 

(2017, s. 69) förklarar att dessa hjälper till att hitta anpassade sökord till den aktuella 

databasen. En annan styrka i sökstrategin är att trunkering har använts vid flera av 

sökningarna. Östlundh (2017, s. 71) beskriver att trunkering möjliggör träffar på samtliga 

böjningsformer av sökordet. 

 

För att få väl avgränsade sökningar har även boolesk söklogik med operatorn AND och OR 

använts. Östlundh (2017, s. 72) anger att operatorn AND är den mest använda för att 

specificera sökningen, genom att koppla ihop söktermerna med AND söker databasen fram 

de träffar som handlar om båda söktermerna. Operatorn OR är viktig för att finna 

synonymer eller för att hitta ord som inte går att trunkera. 

 

Litteratursökningen begränsades till de 15 senaste åren på grund av att funna artiklar 

beskrev i stort liknande upplevelser trots tidsspannet. Tidsbegränsningen ses därför som en 

styrka. Begränsningen till sjuksköterskans tre första yrkesverksamma år valdes i enlighet 

med Benner (1984, s. 40) som anser att sjuksköterskan uppnår kompetens efter två till tre års 

arbete och läroperiod.   

  

Några av sökningarna gav mer än 150 träffar, vilket skulle kunna anses som för många. 
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I dessa sökningar har ämnesordlistor, trunkering och boolesk söklogik kombinerats på olika 

sätt samt de för studien valda avgränsningarna gjorts för att specificera sökningarna så gott 

som möjligt. Vid fler kombinationer av söktermer eller kortare tidsbegränsning minskade 

artiklarnas relevans för syftet, därmed accepterades ett något högre antal sökträffar i vissa 

sökningar. En styrka ses i att sökningarna i relevanta databaser resulterade i ett flertal 

dubbletter, vilket talar för att det valda området är väl genomsökt på väsentliga artiklar. 

Upplevelser av att vara ny som sjuksköterska beskrevs på liknande sätt oavsett var 

studierna utförts, vilket är en styrka i resultatet då överförbarhet och generaliserbarhet var 

hög till andra sjuksköterskor runt om i världen. 

 

För att uppnå trovärdig tolkning av data ska tolkningen sammanstämma med sanningen 

(Polit & Beck, 2017[2016], s. 559). Därför genomfördes urvalsprocess, relevansbedömning, 

kvalitetsgranskning och analys både enskilt och gemensamt. Detta minskade risken för 

feltolkningar i kontext och innehåll vilket i sin tur gav ett väl genomarbetat arbete. Att 

arbetet utförts gemensamt kan ses som en styrka genom ett bidrag av olika synvinklar vilket 

gör arbetet mer objektivt.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelserna av att arbeta sina första år 

som sjuksköterska. Litteraturöversikten resulterade i tre huvudfynd: en överraskande start, 

betydelsen av en stödjande och tillåtande miljö samt betydelser av tid och erfarenhet. 

 

I litteraturöversikten framkom det att sjuksköterskorna upplevde yrket som en 

överraskande start. De beskrev att det fanns många skillnader mellan studietiden och att 

arbeta, arbetsbördan och tidsplanering var en av de största praktiska skillnaderna. I en 

studie av Saber, Anglade & Schirle (2016) framkom det att transitionen från student till 

legitimerad sjuksköterska innebar stress och upplevda tidsbegränsningar som de inte 

klarade av att möta. Sjuksköterskorna i litteraturöversikten beskrev även att bära ansvar 

samt leda arbetet som en stor skillnad mellan studietiden och att arbeta. Detta bekräftas av 

Halpin, Terry och Curzio (2017) som beskriver att sjuksköterskorna upplevde ökat ansvar 

under början av sin karriär. En stressfaktor var att behöva ta ledaransvaret. Enligt 
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Högskoleförordningen (HF, SFS 1993:100, bilaga 2) ska en sjuksköterska efter examen 

behärska förmågan att leda. Förmågan att leda arbetet skulle kunna bero på vilken praktisk 

träning i ledarskap sjuksköterskan fått som student. Att utöka ledarskapsträningen under 

utbildningen skulle därför kunna vara till nytta. Sjuksköterskorna i litteraturöversikten 

beskrev att de kände sig stolta över att påbörja sin karriär men var även nervösa och rädda 

för att börja arbeta. Från början uppfattade de sig som väl förberedda inför rollen men insåg 

efter en tid att de inte var så förberedda som de först trott. Benner (1993, s. 38) beskriver att 

det finns en diskrepans mellan den kunskap som kan läras in genom teori och de färdigheter 

som bara kan uppnås genom verkliga situationer. Dessa känslor och inställning av att 

sjuksköterskorna känner sig förberedda torde vara nödvändiga för att få ut fler nya 

sjuksköterskor i yrket, om inställningen vore att den nyutexaminerade sjuksköterskan anser 

sig oförberedd kanske ingen törs börja arbeta vilket skulle vara katastrofalt för sjukvårdens 

framtid. Saber et al. (2016) bekräftar sjuksköterskornas känslor av att inte räcka till och hinna 

med allt, de konstaterade även att läroböckernas innehåll som följs under studietiden skiljer 

sig mycket från arbetsplatsens verklighet. Benner (1993, s. 37) beskriver hur sjuksköterskan 

under sin första period praktiserar som novis. Under denna period saknar sjuksköterskan 

erfarenheter av de situationer de förväntas arbeta med och prestera i. Bennett, Grimsley, 

Grimsley och Rodd (2017) anger att nyutbildade sjuksköterskor inte ska förväntas vara 

experter, de behöver känna sig trygga och väl förberedda inför yrket och arbetsmiljön. Enligt 

Benner (1993, s. 45) behöver sjuksköterskan en mycket stor erfarenhetsbank för att kunna bli 

expert. En insikt i att det finns en diskrepans i förhållandet mellan teori och praktik samt att 

inte kräva för mycket av sig själv skulle kunna underlätta för sjuksköterskan i början av 

karriären.  

 

Betydelsen av en stödjande och tillåtande miljö belyses i litteraturöversikten. Stödjande 

mentorer upplevdes underlätta transitionen från student till sjuksköterska samt gav en 

känsla av gemenskap som bidrog till ett öppet klimat. Att behöva byta mentor ofta eller ha 

en oerfaren eller frånvarande mentor bidrog till frustration, förvirring och stress. 

Sjuksköterskorna beskrev att de fick mest stöd från andra nyutexaminerade sjuksköterskor 

och fick förlita sig på detta samt stöd från medarbetande undersköterskor. En möjlig 

förklaring till resultaten kan vara en brist på engagerade mentorer. Alla nya sjuksköterskor 
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bör få tillgång till en mentor. Att arbetsgivare inser vikten av att nya sjuksköterskor är i 

behov av utbildade mentorer med intresse för uppgiften skulle kunna underlätta nya 

sjuksköterskors möjlighet till utveckling. Resultatet visade att stödjande 

medarbetare resulterade i ökat självförtroende och professionell utveckling. Halpin et al. 

(2017) bekräftar att arbetsgrupper där medarbetare verkar stödjande främjar utveckling av 

den professionella rollen. Även Morrow (2009) bekräftar dessa fynd genom sin studie där 

det framkom att det krävs stödjande handlingar från arbetsgivare och kollegor för att 

nyutexaminerade sjuksköterskor skall få en bra utveckling. Vidare beskriver Morrow (2009) 

att bekräftelse från patienter och dess anhöriga sågs som nyckelfaktorer för att underlätta en 

framgångsrik utvecklingsprocess hos sjuksköterskorna. I litteraturöversikten påpekade 

sjuksköterskorna att feedback var en viktig komponent till den professionella utvecklingen. 

Gardiner & Sheen (2017) visar att 87 % (n=93) kände sig stöttade av att få feedback. Om 

sjuksköterskorna fick mycket feedback minskade dessutom deras ångestbenägenhet. Benner 

(1993, s. 39) förklarar i sin teori att mentorer kan hjälpa till att utforma handlingsprinciper 

som kan hjälpa den avancerade nybörjaren. Benner drar även slutsatsen att den avancerade 

nybörjaren är i behov av stöd i kliniska sammanhang. 

 

I litteraturöversikten belyste sjuksköterskorna behovet av tillräcklig tid och bra stöd 

under introduktionsperioden. Det visade sig vara av stor betydelse och enligt 

sjuksköterskorna ansågs introduktionen viktig för den professionella utvecklingen. Stöd 

från mentorer och medarbetare tycks vara en grund för att nya sjuksköterskor ska kunna 

känna sig trygga och utvecklas i sin professionella roll. Kanske en obligatorisk 

lärlingsperiod med mentor innan utfärdandet av legitimationen vore på sin plats. Idag finns 

ett antal olika introduktionsprogram för sjuksköterskor, många av dessa har visats ha stor 

betydelse. Strauss, Ovnat, Gonen, Lev-Ari och Mizrahi (2016) genomförde en studie (n=79) 

där det framkom att det fanns ett signifikant positivt samband mellan att få genomgå ett 

introduktionsprogram och graden av tillfredsställelse, anpassning och känslan av stöd (p < 

0,001) hos sjuksköterskorna. Att få genomgå ett introduktionsprogram minskade dessutom 

deras intentioner att lämna professionen (Ishihara, Ishibashi, Takahashi & Nakashima, 2014; 

Strauss et al., 2016). En tanke är att om det vore obligatoriskt för arbetsgivarna att erbjuda ett 

introduktionsprogram skulle kanske fler sjuksköterskor få en tryggare start inom yrket med 
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goda förutsättningar till professionell utveckling. En förutsättning för att driva 

introduktionsprogram med gott resultat torde dock vara att det finns tillräckligt många 

erfarna sjuksköterskor kvar inom professionen. 

 

Litteraturöversiktens resultat visade att god kommunikation, öppet klimat och teamkänsla 

var positiva faktorer som fick sjuksköterskorna att trivas i sin arbetsmiljö. Grupperingar och 

mobbning var andra upplevelser som påverkade dem negativt och fick dem att må dåligt 

och känna oro. De var även rädda för att inte passa in i gruppen eller uppfattas som dumma 

när de behövde ställa frågor. Halpin et al. (2017) beskrev liknande upplevelser gällande 

sjuksköterskors rädslor för att ställa frågor och uppfattas som dumma. Vissa sjuksköterskor i 

litteraturöversikten beskrev att de helt avstod från att ställa frågor, vilket kunde äventyra 

patientsäkerheten. Benner (1993, s. 40) belyser att oerfarna sjuksköterskor behöver stödjas av 

mer erfarna sjuksköterskor för att säkerställa att patienten får adekvat vård. 

Litteraturöversiktens resultat kan tolkas som att det finns stora utmaningar i arbetsmiljön 

och kulturen på arbetsplatsen men inte minst ett stort problem gällande patientsäkerheten. I 

patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) fastställs att “Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient 

ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav” (kap. 6, 

1§). Med tanke på att den nyutexaminerade sjuksköterskan inte bara är ny i yrket utan också 

ny på arbetsplatsen, så är troligen välkomnande och uppmuntrande kollegor av stor vikt för 

sjuksköterskans utveckling inom professionen. Enligt Benner (1993, s. 165) behövs dessutom 

uppskattning som motsvarar sjuksköterskans kunskap, skicklighet och ansvar för att behålla 

sjuksköterskan inom professionen.  

 

Sjuksköterskorna i litteraturöversikten beskrev hur de successivt utvecklade sina förmågor 

att organisera och prioritera. Dessa egenskaper genererade stärkt självförtroende, nöjdhet 

och trygghet. Benner (1993, s. 40) beskriver att sjuksköterskan upplever det som att 

pusselbitarna faller på plats efter mycket arbete. Spiva et al. (2013) bekräftar att 

sjuksköterskorna gick igenom en lärandeprocess som med tiden gav trygghet och utveckling 

i yrkesrollen. Sjuksköterskorna i litteraturöversikten beskrev även hur de upplevde att det 

tidigare betungande ansvaret av att delegera, handleda, ha patientansvar och planera gick 
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lättare att axla. De blev mer bekväma i sin yrkesroll och arbetet kunde effektiviseras. Det tog 

ungefär ett år innan sjuksköterskorna kände sig nöjda med sina prestationer och den 

professionella utvecklingen. Benner (1993, s. 38-41) beskriver ett liknande förlopp där den 

avancerade nybörjaren successivt utvecklas till kompetent. Den kompetenta sjuksköterskan 

klarar av att planera och utföra arbetet mer effektivt och organiserat än den avancerade 

nybörjaren. Enligt Benner illustrerar det kompetenta stadiet en sjuksköterska med två till tre 

års erfarenhet. Detta skiljer sig något från litteraturöversiktens fynd där sjuksköterskan ofta 

redan efter ett år uppfattar sig nå detta stadie. Skillnaderna i när en sjuksköterska börjar 

känna sig trygg skulle delvis kunna bero på vilka upplevelser hen genomgår under första 

tiden i yrket.  

Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor är dåligt förberedda på vad 

kommande yrke innebär och upplever sin första tid som en överraskande start. Det 

framkom även att en stödjande och en tillåtande miljö hade stor betydelse för att underlätta 

sjuksköterskors yrkesstart. Resultatet utmynnade slutligen i att tid och erfarenhet bidrog till 

skapande av trygghet hos sjuksköterskorna.  

 

Förhoppningen är att denna litteraturöversikt kan öka förberedelsen för och ge insikt i yrket 

hos blivande sjuksköterskor så att de kan få de bästa förutsättningarna i starten av karriären. 

I och med litteraturöversiktens fynd kan blivande sjuksköterskor bland annat styrka sina 

krav på tillräcklig introduktion samt behov av stöd och handledning hos kommande 

arbetsgivare. I resultatet av litteraturöversikten framgår det tydligt att tid och erfarenhet 

inom yrket bidrar till trygghet, så ge inte upp om det känns tungt, jobba på så ska du se att 

det blir lättare. Håll i och håll ut, är ett budskap som önskas sändas vidare till blivande 

sjuksköterskor.     

 

Ytterligare forskning inom området behövs för att sjuksköterskor skall få en bra start i yrket, 

sambandet mellan god introduktion och intentioner att stanna kvar inom yrket vore 

intressant att undersöka.   
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Bilaga 1 
Tabell 2 

Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltag

are 

(bortfal

l) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalite

t 

Clark & 

Springer. 

(2012) 

USA 

Undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

bedöma nivån av 

arbetstillfredsstäl

lelse under första 

yrkesverksamma 

året 

Kvalitativ 

deskriptiv. 

37 

 

 

Intervjuer i 

fokusgrupp, 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

beskrev teman 

som rytm i kaos, 

känna sig 

uppskattad, stress 

av att inte veta, 

livslångt lärande, 

stanna inom 

professionen. 

Hög 

Delaney. 

(2003) 

USA 

Undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

transitionsupple

velser under 

introduktionstide

n. 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk ansats. 

10 Intervjuer, 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

beskrev teman 

som blandade 

känslor, olika 

handledare, 

välkommen till 

verkligheten, 

stressad och 

överväldigad, 

lära sig systemet 

och kulturchock.  

Hög 

Kelly & 

Ahern. 

(2008) 

Australien 

Undersöka 

sistaårsstudenter

s förväntningar 

innan anställning 

och beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under de första 6 

månaderna som 

anställda 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ, 

fenomenolo

gisk ansats.  

13 

(1) 

Semistrukturerad

e intervjuer, 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

beskrev 3 

huvudteman med 

subteman som 

utforska 

sjusköterskekultu

r och språk, 

maktspel, 

hierarki,rollkonfli

kt, vara ute på 

djupt vatten, 

dubbel 

verklighetschock. 

Hög 

Lilja 

Anderson 

& Edberg. 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under deras 

första 

yrkesverksamma 

år 

Kvalitativ, 

narrativ 

ansats.  

8 Djupintervjuer, 

innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna 

var nöjda med 

introduktion och 

mentorer. De 

kände det 

nödvändigt att bli 

accepterade av 

kollegor. 

Svårigheter att 

lämna tankar på 

Hög 



 

arbete vid 

hemgång. 

Malouf & 

West. 

(2011) 

Australien 

Att 

tillhandahålla 

insikt i hur 

australiensiska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde 

transitionen till 

arbete på 

akutvårdsavdeln

ing. 

Kvalitativ, 

beskrivande 

ansats. 

9 Djupintervjuer, 

grounded theory. 

Sjuksköterskorna 

beskrev en 

önskan om att 

passa in, etablera 

säkra sociala 

band till övrig 

personal och en 

rädsla för att 

verka dum.  

Hög 

Martin & 

Wilson. 

(2011) 

USA 

Undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under första 

yrkesverksamma 

året på sjukhus.  

Kvalitativ, 

fenomenolo

gisk ansats.  

7 Semistrukturerad

e intervjuer, 

deskriptiv 

fenomenologisk 

metod. 

Sjuksköterskorna 

beskrev teman 

som att anpassa 

sig till 

sjuksköterskekult

uren och 

utveckling av 

mina 

professionella 

ansvarsområden. 

Hög 

Odland, 

Sneltvedt 

& Sörlie. 

(2014) 

Norge 

Belysa 

erfarenheten av 

att vara 

nyutbildad 

sjuksköterska 

arbetandes på 

intermedicinska 

och kirurgiska 

avdelningar.  

Kvalitativ, 

fenomenolo

gisk 

hermeneutis

k ansats. 

8 Individuella 

intervjuer, 

fenemenologisk 

hermeneutik. 

Sjuksköterskorna 

blev överraskade 

av att det var 

stora skillnader 

mellan utbildning 

och verklighet. 

De kände sig 

otillräckliga och 

oförberedda, 

ansvaret var 

överväldigande. 

Hög 

O’Shea & 

Kelly. 

(2007) 

Irland 

Utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser på 

klinik under de 6 

första 

yrkesverksamma 

månaderna. 

Kvalitativ, 

fenomenolo

gisk 

hermeneutis

k ansats.  

10 Intervjuer, 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

beskrev första 

tiden som 

stressig, relaterat 

till 

multidimensionel

lt ansvar i den 

nya rollen. Känna 

sig uppskattad, 

göra skillnad och 

högre lön var 

positivt. 

Hög 

Parker, 

Giles, 

Lantry & 

McMillan. 

(2012) 

Australien 

Utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att börja arbeta 

som 

Mixad 

metod, 

tvärsnittsstu

die.  

337 Enkäter och 

fokusgruppsinter

vjuer. SPSS och 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

var mest nöjda 

med 

rekryteringsproce

ssen, stöd till 

professionell 

Hög 



 

sjuksköterska 

och faktorer som 

påverkar 

transitionen till 

arbetet, 

tillfredsställelse 

och sannolikhet 

att stanna kvar i 

yrket. 

utveckling men 

mindre nöjda 

med arbetet. 

Teman som 

arbetsmiljö, nivån 

av stöd, 

benägenhet att 

lära och anpassa 

sig till 

arbetsplatsens 

kultur och att 

uppfylla egna 

förväntningar och 

förväntningar hos 

andra.  

Pennbrand

t, Skyvell 

Nilsson, 

Öhlén & 

Rudman. 

(2013) 

Sverige 

Utveckla en 

modell som 

beskriver den 

professionella 

utvecklingen av 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

under första 

yrkesverksamma 

året. 

Kvalitativ. 330 Enkäter med 

öppna och slutna 

frågor. Konstant 

komparativ 

metod. 

Att bemästra den 

professionella 

rollen är en 

pågående process 

som bygger på 

sjuksköterskornas 

erfarenheter och 

interaktioner med 

omgivningen  

Hög 

Pinchera. 

(2012) 

USA 

Att förstå 

upplevelserna 

hos 

nytexaminerade 

sjuksköterskor 

under deras 

första 18 

yrkesverksamma 

månader.  

Kvalititativ, 

fenemenolog

isk ansats. 

5 Ostrukturerade 

intervjuer, 

deskriptiv 

fenomenologi. 

Sjuksköterskorna 

beskrev teman 

som känslor 

associerade med 

den profesionella 

rollen, transition 

och 

kunskapsutövnin

g, utmaningar i 

den 

professionella 

utvecklingen och 

betydelsen av 

relationer.  

Medelh

ög 

Regan et 

al. (2017) 

Kanada 

Beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

uppleverser av 

transitionen till 

kliniskt arbete på 

sjukhus. 

Kvalitativ, 

deskriptiv.  

42 Fokusgruppsinter

vjuer, induktiv 

innehållsanalys.  

Faktorer som 

underlättar 

transitionen är 

introduktionspro

gram, 

arbetskultur som 

uppmuntrar till 

konstruktiv 

feedback och 

stödjande 

mentorer. 

Hög 



 

Rhéaume 

et al. 

(2011) 

Kanada 

Undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

uppleverlser 

under första 

yrkesverksamma 

året samt 

faktorer som 

orsakar möjligt 

övervägande till 

att lämna arbetet.  

Kvalitativ.  

 

23 Semistrukturerad

e intervjuer, 

innehållanalys.  

Första året som 

sjuksköterska är 

svårt som 

nyutexaminerad. 

Flera bytte jobb 

och andra 

funderade på att 

lämna yrket.  

Hög 

Spence 

Laschinger 

et al. 

(2016) 

Kanada 

Undersöka 

faktorer till att 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

gör en lyckat 

transition till en 

professionell roll 

och att fastställa 

tillfredsställelse 

av jobb och 

karriär, och 

intentioner att 

avsluta 

anställningen 

under första året. 

Kvantitativ, 

longitudinell 

ansats. 

Första 

tillfället

: 3743 

(2723) 

Andra 

tillfället

: 

1020 

(614) 

Enkäter,  

SPSS (statistical 

package for the 

social science). 

Generellt var nya 

sjuksköterskor 

nöjda, men över 

hälften led av 

könsomässig 

utmattning och 

många kände sig 

oönskade på 

arbetet. 

Hög 

Thanomlik

hit & 

Kheawwa

n. (2017) 

Thailand 

Undersöka nya 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

transition under 

första 

yrkesverksamma 

året. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstu

die. 

178 Enkäter, SPSS Sjuksköterskorna 

kände sig 

obekväma att 

utföra akut 

omvårdnad. 

Organisation, 

prioritering och 

kommunikation 

bedömdes som 

svåra uppgifter.  

Medelh

ög 

Wangenst

een, 

Johansson 

& 

Nordströ

m. (2008) 

Norge 

Belysa hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde det 

första 

yrkesverksamma 

året. 

Kvalitativ. 12 Individuella 

intervjuer, 

innehållsanalys. 

Tre huvudfynd 

gjordes: 

Upplevelser av 

att vara ny, få 

erfarenheter som 

sjuksköterska och 

bli kompetetent. 

Hög 

Zinsmeiste

r & 

Schafer. 

(2009) 

USA 

Få insikt i 

transitionsperiod

en hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

Kvalitativ, 

Fenomenolo

gisk ansats. 

9 Semistrukturerad

e intervjuer, 

innehållsanalys. 

Huvudteman 

som stödjande 

arbetsmiljö, 

positiva 

handledarupplev

elser, omfattande 

introduktion, 

känsla av 

professionalism, 

Medelh

ög 



 

klarhet i 

rollförväntningar 

och 

självförtroende. 

 


